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2020-2030-жылдарга Кыргыз Республикасынын курулуш

тармагын өнүктүрүү Статегиясы 2018-2040-жылдарга 

Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн Улуттук

стратегиясына ылайык иштелип чыкты

Курулуш тармагын өнүктүрүү стратегиясы республиканын

социалдык жана аймактык өнүгүүсүнүн комплекстүү программасын

даярдоого негиз болуп саналат. 

Стратегия инвестицияларды тартууга, курулуш тармагында

жана өндүрүштүн  байланышкан тармактарында орто жана ири

бизнестин көлөмүн чоңойтууга, региондордун жана чек арага жакын

жайгашкан аймактардын өнүгүүсү боюнча коюлган маселелерди

ишке ашырууга өбөлгө түзөт.

Илимий жана ченемдик-техникалык базанын негизинде

инженердик-транспорттук инфратүзүмдү, турак жай, социалдык-

маданий, коммуналдык-турмуш тиричилик чөйрөсүнүн өнүгүүсүнүн 

перспективдүү планы менен камсыз кылат.



Стратегия-

нын

негизги

максат-

тары 

Шаар куруу, архитектура 

жана турак жай-

коммуналдык

чарба жаатында

мамлекеттик жөнгө салуу

системасын

жакшыртуу

МКТ жана МТ 

инфраструктурасын

өнүктүрүү
Ченемдик-укуктук

актыларды жөнгө салуу

системасын жакшыртуу

Илимий-техникалык саясат

Шаар куруу
ишмердүүлүгүн

жакшыртуу

Курулуш тармагынын кадрдык

потенциалын жогорулатуу

Турак жай, коомдук жана өндүрүш

объектилеринин курулушу жана

аларды колдонууга берүү

Имараттардын жана

курулмалардын энергетикалык

натыйжалуулугу, энергияны жана

ресурстарды үнөмдөө

технологиясы

Курулуш материалдарынын, 

конструкциялардын жана буюмдардын

өндүрүшү

Экологиялык коопсуздук жана

курчап турган чөйрөнү коргоо



Жөнгө салуу жаатында:
- шаар куруу мыйзамдарын

оптималдаштыруу

-мамлекеттик, коомдук

муктаждыктар үчүн жер тилкелерин

жана башка кыймылсыз мүлк

объектилерин алуунун механизимин

иштеп чыгуу;

- иштеп жаткан ченемдик укуктук

актылар менен Жер мыйзамын

тиешелүү деңгээлге алып келүү;

- архитектура жана курулуш

ишмердүүлүк жаатында мамлекеттик

сатып алууларды жүргүзүү

процедураларын жакшыртуу;

- курулуп бүтө элек курулуш

объектилерин жок кылуу бөлүмү

боюнча курулуш тармагын

оптималдаштыруу;

- сметалык-ченемдик базаны

жакшыртуу

Санариптештирүү жаатында:

- курулуш тармактарынын өнүгүүсү

үчүн МКТ ишке ашыруу саясатын иштеп

чыгуу;

курулуш тармагын башкарууда

бирдиктүү комплекстүү маалымат

системасын ишке ашыруу ;

- республикалык деңгээлде

Мамлекеттик шаар куруу кадастрын түзүү;

- инженердик-техникалык камсыз

кылуу системасын жана инфратүзүмдү

жакшыртуу;

- шаар куруу документтерин даярдоо

процессин программалык камсыздоо;

- бардык деңгээлдеги шаар куруу

документтерин даярдоо процессин

программалык камсыздоо;

Стратегиянын максаттарына жетүү
төмөнкү маселелерди чечүүдөн көз

каранды:



Шаар куруу жаатында:

- жайгаштыруунун башкы

схемасын, жаратылышты

колдонуунун жана аймактык-

мейкиндик уюштурууларды

иштеп чыгуу;

- шаар курууну

чөлкөмдөштүрүүнүн жана

аймактык пландоонун

комплекстүү схемасын

системалаштыруу;

- шаарларды жана айыл калктуу

конуштарын шаар куруу

документтери менен камсыз

кылуу;

- инженердик-техникалык

камсыз кылуу системасын жана

инфратүзүмдү жакшыртуу

Илим жана билим

берүү жаатында:

- илим, билим берүү, 

технологиялардын

бардык баскычтарында

курулуш тармагынын

кадрдык потенциалын;  

- изилдөөлөрдүн жана

иштеп чыгуулардын

калыптанган, туруктуу

өнүккөн секторун түзүү

Стратегиянын максаттарына жетүү
төмөнкү маселелерди чечүүдөн көз

каранды:



Турак жай, коомдук жана өндүрүш объектилеринин курулушу жана
аларды колдонууга берүү:

- турак жайдын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу үчүн жагымдуу шарттарды

камсыз кылуучу институционалдык структураны түзүү;

- социалдык, маданий жана турмуш-тиричилик курулуш объектилерин

өнүктүрүү;

- калыптанган имараттардын жана курулмалардын сейсмикалык коопсуздугун

камсыз кылуу ;

- турак жай-коммуналдык чарба системасын жакшыртуу;

- имараттарда жылуулукту сактоо боюнча натыйжалуу конструктивдик

чечимдерди, энергияны жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды жана

инженердик жабдууларды ишке киргизүү;

- өндүрүшкө арналган объектилердин курулушун жана калыбына келтирүүнү

өнүктүрүү;

- ата мекендик сапаттуу курулуш материалдарын, конструкцияларды өндүрүү

боюнча ишканалардын ишин жандандыруу, курулушта колдонулган

материалдарды жана жабдууларды чыгаруучу ишканалардын ишин калыбына

келтирүү

Стратегиянын максаттарына жетүү
төмөнкү маселелерди чечүүдөн көз

каранды:



2020 ж. -2030 ж.

Стратегияны каржылоону камсыз кылуу, жаңы 

технологияларды өнүктүрүүгө (ишке ашырууга, 

түзүүгө), курулуш тармагын өнүктүрүү үчүн керектүү 

тиешелүү мамлекеттик программаларды

республикалык бюджетте каралган каражаттардын

чегинде, ошондой эле бюджеттик эмес булактардан

жүргүзүлөт.

Статегияны ишке
ашыруу мөөнөтү

Стратегияны
каржылоону ишке

ашыруу



Стратегияны

ишке

ашырууда

күтүлүүчү

натыйжа

курулуш тармагынын
уюмдарынын жана

ишканаларынын салык
салынуучу базасын

кеңейтүү

курулуш тармагын
санариптештирүү ишке

ашырылды

энергетикалык
эффективдүү жана ресурс 

үнөмдөөчү 
технологияларды ишке

ашыруу

курулушта жана ТЖКү 
бааларды уюштуруу
оптималдаштырды

имараттарды жана
курулмардардын коопсуздугуна

талаптар жогорулады

турак жай коммуналдык
кызмат корсотүү  үчүн 

(боюнга) сапаттуу жана
жагымдуу чөйрө  түзүлдү

курулуш тармагы
тажырыйбалуу адисттер

менен камсыз болду

шааркуруу
документациясы менен

камсыз болду

капиталдык
салымдардын

эффективдүүлүгүн 
жогорулатуу



Көңүл бурганыңыздар

үчүн рахмат!


